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Närvarande: Helen, Marie, Evelina, Lotta, Marianne, Jeanette. 
 

Frånvarande: 
 
 
§1. Mötet öppnas. 
  
 
§2. Val av mötesordförande. 
 Helen Öberg valdes till mötesordförande. 
 
§3. Val av sekreterare samt justerare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Sekreterare: Jeanette, justerare: Mia. 
 
§4. Godkännande av dagordningen. 
  
 
§5. Godkännande av kallelsen. 
 
 
§6. Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 

Protokollen från augusti och november måste sättas in på hemsidan. 
Jeanette ordnar det. 

 
§7. Domare år 09/10/11, klart? 

Utställningsplatserna för 2011 är anmälda till SLK av Evelina, Piteå i maj 
och Vännäs i juli. Det är svårt att hitta domare till 2009, Helen och 
Evelina delar på det uppdraget och jagar domare. 
2010 har vi bokat Ambjörn, det behövs en till domare. 
2011 är inte klart, kolla med de vi frågar om 2009. 

 
§8. Inoff utställning mars 09, planering. 
 Temat för utställningen blir påsk med godis och påskägg.  

Travet var bokat den helgen och hyran var hög. Mia kollar med 
Gummarks Ridhus och gokartbanan i Furunäs. Maxkostnad för 
lokalhyran bestämdes till 1000 kr. 
Det finns mycket sponsorgrejer från Royal Canin kvar som vi ska dela ut 
på inoff utställningen. Souvas och bröd finns. 
Vi kör enligt planeringen vi gjorde inför den inoff som ställdes in, samma 
domare är tillfrågad. Marianne kollar med Inger Laitamaa om hon vill 
ställa upp som ringsekreterare.  
Arbetsfördelningen görs nästa möte. 

 
 
§9. Ekonomifrågor. 
 På kontot finns det ca 600 kr och i kassan ca 800 kr.  
 Årsavgiften för pg-kontot har höjts till 450 kr. 
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§10. Övriga frågor. 
Lapphunden: manusstopp för nästa nummer är 9/2, ska vi ha med 
något? Tidningen borde hinna komma ut innan årsmöte och inoff 
utställning. Helen och Mia skriver ner något till våran spalt. 
Medlemsmatrikel: Helen har fått en medl.matrikel hemskickad per post 
från Ingegerd S. Listan scannas in i datorn och skickas till alla i styrelsen. 
Helen begär en aktuell lista inför årsmötet. 
Ringsekreterare: vi måste utbilda någon. Inger Laitamaa har tidigare sagt 
att hon är intresserad, Marianne beställer pärmen med material samt 
kollar med henne om hon fortfarande ställer upp. 
Årets Hundar till årsmötet: det blir dyrt att köpa in de brickor vi brukar 
dela ut. Beslutades att istället göra diplom som plastas in. Lotta räknar ut 
resultaten och Jeanette gör diplomen. Naturfärgat papper med svart text. 

 
§11. Nästa möte. 
 Torsdag 5/2 klockan 19.00, telefonmöte. 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Jeanette Wikström, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Helen Öberg, mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Marie Hillergren, justerare   
 
 


